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APRESENTAÇÃO

1. Constituição
A sociedade foi constituída em Maio de 1981, por dois dos actuais sócios gerentes, sob o tipo
de sociedade civil com personalidade jurídica.
Actualmente a sociedade tem seis sócios, todos gerentes, assumindo o tipo jurídico de
sociedade civil sob a forma comercial, nos termos do regime jurídico dos Revisores Oficiais de
Contas.
A sociedade encontra-se inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sob o n.º
23, e registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), como auditora.

2. Tipo de Serviços Prestados
•

Revisão Legal das Contas



Auditoria às Contas



Consultoria Fiscal



Consultoria Contabilística



Corporate Finance



Avaliação e Reestruturação de Empresas



Plano Operacional de Economia (POE)



Fundos Comunitários



Formação nas Áreas Especificas de Actividade.
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3. Organização
A organização da sociedade assenta essencialmente nos seus sócios, que são responsáveis
pela gestão integral dos clientes e pela supervisão técnica dos trabalhos, incluindo em alguns
deles a sua execução directa.
Os sócios são coadjuvados por técnicos qualificados, se bem que a responsabilidade seja
sempre assumida pela sociedade e pelos sócios que coordenam e orientam os respectivos
trabalhos.
A execução técnica e administrativa dos trabalhos é integralmente realizada com meios
próprios do escritório.

4. Experiência
A experiência adquirida ao longo dos anos, aliada à capacidade de trabalho veiculada pelo
grupo de técnicos da sociedade, faz de nós o parceiro adequado para o desenvolvimento dos
trabalhos que nos são confiados.
A nossa preocupação principal é a satisfação das necessidades dos clientes de uma forma
personalizada, eficiente e independente.
O nosso conceito de satisfação das necessidades dos clientes significa servir melhor e
acrescentar valor às organizações a quem prestamos serviços.
Apresenta-se, em anexo, Portfólio com lista de alguns dos clientes em que exercemos funções
de revisão/auditoria às contas e serviços relacionados

5. Recursos Humanos
Além dos seis sócios, Fernando Marques Oliveira, José Vieira dos Reis, Carlos A. Domingues
Ferraz, José Barata Fernandes, Joaquim Oliveira de Jesus e Carlos Manuel Grenha, a
sociedade tem ao seu serviço 42 (quarenta e dois) técnicos e 2 (dois) consultores, todos com
formação académica superior e apurada formação contínua, potenciando uma capacidade
adequada à execução dos trabalhos que compõem o portfólio dos serviços a prestar.
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6. Instalações e Equipamento
A Sociedade dispõe de instalações permanentes e condignas, situadas numa zona central da
cidade de Lisboa, no 8.º andar, fracções A, B e C do número 245 da Av. da Liberdade, com
cerca de 850 m2, onde funciona a nossa Sede.
Dispõe também de instalações permanentes e condignas em Leiria, na Av. 22 de Maio, nº 24,
Escritório 3, onde funciona a nossa Delegação Centro e em Vila Nova de Gaia, na Via Eng.º
Edgar Cardoso, nº 23, Edifício Tower Plaza, Escritório 5 E, onde funciona a nossa Delegação
Norte.
Os nossos técnicos estão adequadamente apetrechados com o equipamento necessário,
designadamente informático, a operar com os programas e as metodologias de trabalho
inerentes à execução das mais variadas tarefas, sendo de salientar o desenvolvimento pela
sociedade de um modelo informático de revisão/auditoria às contas (MRA).

7. Ligações Internacionais
A sociedade é membro da rede internacional HLB International (www.hlbi.com), uma
organização mundial de prestação de serviços de contabilidade, auditoria/revisão, fiscalidade e
consultoria, fundada em 1969, com sede em Londres. Actualmente presta serviços a clientes
em mais de 100 países, através de mais de 1.900 Partners e 14.000 colaboradores,
espalhados por cerca de 500 escritórios.
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